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 2 (40املكية )شرح األربعني 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

ياه لما يحبه ويرضاه في الحديث الحادي والعشرين ف، أما بعد: فيقول المؤلأجمعين  :وفقنا هللا وا 
عن ابن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك "

 "يزاحم عليه -صلى هللا عليه وسلم-ا من أصحاب النبي ا ما رأيت أحد  تزاحم على الركنين زحام  
عرف من بين الصحابة بشدة تحريه وتتبعه لآلثار النبوية حتى  -عنهمارضي هللا -ابن عمر  أولا 

-أنه يكفكف دابته لتقع مواقع خفيها على مواقع خفي دابة النبي  -رحمه هللا-ذكر ابن عبد البر 
ول شك أن هذا ل يدخل مسألة القتداء وهناك أمور تتعلق بالعادات مثل  -عليه الصالة والسالم
ع ول القتداء وهناك ما يتعبد به فهذا هو المطلوب ولكم في رسول هللا أسوة هذه ل يطلب التتب

رضي هللا عنه -فيه القتداء ولذا لم يواَفق حسنة وهو األسوة وهو القدوة فنقتدي به فيما يطلب 
ذكرنا من األمثلة و  ،من قبل من هو خير منه من الصحابة كأبيه وأبي بكر وغيرهما -وأرضاه

 ؟بصره فهل يقول قائل بمثل هذا ف  كان يدخل الماء ماء الوضوء في عينيه حتى ك  على ذلك أنه 
كان ابن عمر يزاحم على الركنين يزاحم أي يغالب الناس يغالب الناس على الركنين أي الحجر 

كان يعنى بهما فيمسح الركن اليماني  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛األسود والركن اليماني
جر األسود ويسمحه على ما سيأتي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين ويقبل الح

يزاحم عليه  -صلى هللا عليه وسلم-ا من أصحاب النبي ا ما رأيت أحدا ا زحاما ا يعني عظيما زحاما 
ويحتمل أن يكون زحامه في جميع األشواط السبعة إذا مر باليماني زاحم حتى يستلمه ويمسحه 

ذا مر بال يحتمل أن يكون في جميع األشواط أو في أوله  ،حجر األسود زاحم حتى يستلمه ويقبلهوا 
وآخره يعني في أول الطوال وفي آخره فقط فإنهما آكد أحوالهما يقول اإلمام الشافعي ل أحب 
الزحام في الستالم إل في في بدء الطواف وآخره والمراد بالزحام الذي ذكره الشافعي الذي ل 

لعمر بن الخطاب  -صلى هللا عليه وسلم-لنهي النبي  ..،ه أذى للناس لنهي النبييحصل في
ألن القوي يتضرر الناس بمزاحمته رواه أحمد  «إنك رجل قوي فال تزاحم الناس»حيث قال له: 

أو يزاِحم عليه وقد جاء أن ابن عمر كان يزاحم حتى أنه ربما دمى أنفه يعني  ..،يزاَحم عليه
صلى هللا -فقال ابن عمر: إن أفعل فإني سمعت رسول هللا "ن شدة المزاحمة خرج منه الدم م

إن أفعل أي إن أفعل هذا الزحام فال ألم  "«إن مسحهما كفارة للخطايا»يقول:  -عليه وسلم
ذا كان فيه كفارة  "«إن مسحهما كفارة للخطايا»": -عليه الصالة والسالم-لماذا؟ لقول النبي  وا 

اإلنسان عليه أن يعرف السنة والسنة أن مسح الركنين كفارة للخطايا  ،فليحرص عليه اإلنسان
ويفقه السنة كيف يطبق هذه السنة كيف يمسح؟ كيف يستلم كيف يقبل؟ ل بد من فقه هذه السنة 

ثم يطبق وهو ل  ألن بعض الناس يسمع الخبر ؛ثم بعد ذلك ل بد من فقه التطبيق لهذه السنة
يفهم ويسمع أن المجافاة سنة  ،يفقه كيف يطبق كيف تطبق هذه السنة وكيف يطبِ ق هذه السنة



 

 

 

 

3

  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

فيحرص على هذه المجافاة ولو كان في الصف فيؤذي من عن يمينه ومن عن شماله هذا يأثم ذا 
ذا لم تمكن فتركها أألن األذى ل يجوز وأذى متعدي لغيره  ولى لما فالسنة حسب اإلمكان وا 

قدره بعضهم بقوله إن أزاحم فال  ،يترتب على ذلك من األذى له ولغيره فإن شرطية والجزاء مقدر
في فضل استالمهما يعني ما  "-صلى هللا عليه وسلم-فإني سمعت رسول هللا "تنكروا علي 

 ،ما ل أطيق الصبر عنه وهو أن مسحهما كفارة للخطايا "«أن مسحهما كفارة للخطايا»"ذكر 
من غير ألف وفي بعض الروايات باأللف:  "«امن طاف بهذا البيت سبوع  »وسمعته يقول: "
بالهمز وبدونها والمراد سبعة أشواط وكل ما اشتمل على سبعة فهو أسبوع كل شيء  «اأسبوعا »

يشتمل على سبعة فهو أسبوع كاألسبوع المعروف لشتماله على سبعة أيام واألسبوع في الطواف 
فأحصاه يعني  "«ا فأحصاهمن طاف بهذا البيت أسبوع  »" وهكذا.. ى سبعة أشواطلشتماله عل

ا ضبطه وأتقنه وجاء به على الوجه الشرعي لم ينقص ولم يزد وتأدب باآلداب المطلوبة شرعا 
وي عن النبي   "«فأحصاه»" -عليه الصالة والسالم-للطائف وجاء بهذا الطواف على ضوء ما ر 

له وراعى ما يعتبر في الطواف من الشروط واآلداب ألن ليس أي لم يأت بزيادة ول نقص وكم  
اإلحصاء ليس  «ا من أحصاها دخل الجنةإن هلل تسعة وتسعين اسما »المراد باإلحصاء العد فقط و

ألنه جاء ما يدل على أن األسماء  ؛المراد عدها بحيث ل تزيد عن التسعة والتسعين ول تنقص
أكثر من تسعة وتسعين لكن هذه هي التي  «أو استأثرت به في علم الغيب عندك»حسنى أكثر ال

رتب عليها الثواب على أنه لم يرد خبر صحيح في تعيينها كل هذا من أجل الجتهاد في تتبعها 
ذا كان العدد مع هذا الحديث مختلف فيه  ا إن هلل تسعة وتسعين اسما »وفهمها ودعاء هللا بها وا 

بعض العلماء يقول: الحديث يدل على أن األسماء الحسنى مائة كيف تكون  «إل واحد مائة
بعض العلماء يقول: الحديث يدل على أن  «ا مائة إل واحدتسعة وتسعين اسما »مائة؟ النص 

 األسماء التي رتب عليها هذا الثواب مائة كيف؟ يعني من هذا الحديث.
  طالب: ................

الجاللة هللا يضاف إليه التسعة والتسعين وهذا مبني على الخالف المعروف بين أهل نعم لفظ 
العلم في السم والمسمى هل السم عين المسمى أو غير المسمى مسألة معروفة عند أهل العلم 

صارت الدللة واضحة على أنها ل تزيد  ،فإذا قلنا إن المسمى بهذا السم وهو هللا تسعة وتسعين
ذا قلنا أن السم غير المسمى فهذا السم يضاف إليه التسعة والتسعين على تسع ة وتسعين وا 

ا وال يرفع أخرى إال حط هللا عنه قدم  »"يعني الطائف  "«ال يضع»وسمعته يقول: "فتكون مائة 
وكتب له بكل قدم »"يعني إل وضع هللا عنه بها خطيئة ومحا عنه بكل قدم خطيئة  "«خطيئة
ة نسبى الصالة وفي هذا أجر عظيم باليعني كالخطوات إلى الصالة كالخطوات إل "«حسنة

والحديث مخرج عند الترمذي والحاكم وأبي  ا لحج أو عمرة أو كان نفالا للطواف سواء كان ركنا 
يعلى والطبراني وصححه جمع من األئمة وله شواهد وله شواهد يثبت بها وعلى ذلك عمل أهل 
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ويذكر عن شيخ اإلسالم وابن القيم من  ،ستغلون وجودهم في مكة بالطوافأئمة اإلسالم كلهم ي
رضي -عن ابن عباس " :في الحديث الذي يليه ،ذلك الشيء الكثير وغيرهما من علماء اإلسالم

الطواف حول البيت مثل الصالة إال أنكم »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -هللا عنهما
أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وصححه  «فال يتكلم إال بخير تتكلمون فيه فمن تكلم فيه

ا يسمى احتراز من الطواف بين الصفا والمروة فإنه أيضا  "«الطواف حول البيت»األلباني كسابقه 
 گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژطواف ويسمى سعي لقوله تعالى: 

حول »ألنه طواف لكن قال  ؛ولو قال الطواف مثل الصالة لشمل السعي  ٨٥١البقرة:  ژ ڳڳ گ گ
مثل بالرفع على الخبرية وجوز النصب أي نحو  "«مثل الصالة»"هذا يخرج السعي  «البيت

إال »ا؟ ا شرعيا أي في الطواف وهل كونهم يتكلمون فيه يقرر حكما  «إل أنكم تتكلمون فيه»الصالة 
عليه -وهذا خبر خبر مفيد لإلباحة إذ لم ينكر هذا الكالم أقر هذا الكالم  «أنكم تتكلمون فيه
يقول صاحب المرقاة المال علي قاري: أي تعتادون الكالم فيه والستثناء  ،-الصالة والسالم

ا إل أن التكلم إل التكلم وما في معناه ا وعدما متصل أي مثل الصالة في كل معتبر فيها وجودا 
ألنه مبني على أفعال مبني على حركة مبني على  ؛ب وسائر األفعال الكثيرةمن األكل والشر 

هل يقال إنه مثل الصالة في لزوم المكان الواحد والتجاه إلى الكعبة؟ ل، ما فيه اتجاه  ،مشي
إلى الكعبة إنما يجعل الطائف الكعبة عن يساره ول يستقبل الكعبة وهذا مما يفارق فيه الطواف 

القبلة  ا في المشي الصالة ل مشي فيها بل يلزم المصلي مكانه مستقبالا ها أيضا الصالة يفارق
ا مما يفترق فيه الطواف عن الصالة وليس ألصل والطائف يمشي ل يلزم مكانه فهذا أيضا 

وأما بالنسبة للطواف ليس له  ،الطواف وقت مشروط كالصالة الصالة لها وقت له بداية وله نهاية
ا للشبه بين الصالة والطواف فهي كالطهارة وستر العورة هذه مما تعتبر وجها وقت بقية الشروط 

يعني من ذكر  "«فمن تكلم فيه فال يتكلم إال بخير»"معتبرة عند الشافعية والحنابلة كالصالة 
فادة علم على وجه ل يشوش على الطائفين على وجه ل يشوش على الطائفين  ،وتالوة وا 

فون الناس ويلقنونهم األذكار واألدعية ل شك أنهم والتشويش موجود اآلن هؤل ء الذين يطو 
نما يكفي أن تقول من  يشوشون فلو أخبر هؤلء العامة على أن الطواف ليس له ذكر محدد وا 

من القرآن يكفي وأكثر الزحام  شيئاااألذكار سبحان هللا والحمد هلل ول إله إل هللا وهللا أكبر أو تقرأ 
يسببه هؤلء الذين يقرؤون األذكار واألدعية من الكتب أو يقرؤون القرآن من  في المطاف إنما

المصحف تجد نظره في كتابه وكأنه يقرأ برجله إذا أشكل عليه شيء وقف حتى يتهجى ما يقرأ 
إلى أن يدرج وبإمكانه أن يتهجأ وهو يمشي لكنه يخشى أن ينتهي الشوط وذكر هذا الشوط 

ألنه لو توقف عند شيء وهو ماشي انتهى الشوط قبل أن  ؛ما انتهى المحدد له في هذا الكتاب
ينتهي هذا الذكر فيحصل اإلرباك ويحصل الزحام بسبب هذا ولو منعت القراءة من الكتب ل 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نما يكتفى بتوجيه الناس إلى ذكر هللا  وقراءة  -جل  وعال-سيما وأنها ليس لها أصل يعتمد عليه وا 
ويخبر الطائف أنه لو دار حول البيت سبع مرات ولم يتكلم بكلمة ولو لم  ،ما يحفظ من القرآن

رشادهم وتوجيههم لنقضي على هذه يقل هللا أكبر فإن طوافه صحيح  ل بد من من توعية الناس وا 
دعاء الشوط األول دعاء الشوط  ،المظاهر زحام شديد سببه مثل هذه األمور وهي ليس لها أصل

هذه ليس لها ما يدل على تخصيصها بهذا المكان وفي هذه  ،هكذاو  ..الثاني دعاء الشوط
األشواط يقول: على وجه ل يشوش على الطائفين قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم أنهم يستحبون أل يتكلم الرجل في الطواف إل بحاجة أو بذكر هللا أو من العلم من أهم 

إنكار المنكر برفق ولين تترتب عليه مصلحة ول تترتب عليه أي المهمات في الكالم في الطواف 
ا يتمسح أو رأى صاحب ا رأى امرأة متبرجة رأى مبتدعا ا عاصيا ا مخالفا يعني رأى شخصا  ،مفسدة

 ،جوال نغماته موسيقية محرمة يعني ينكر عليهم برفق ولين هذا من أفضل ما يقدم في هذا الباب
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم »ن إنكار المنكر واجب وهو أفضل في وقته من الذكر أل

قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم  ،إلى آخر الحديث ..«يستطع بلسانه
يستحبون أل يتكلم الرجل في الطواف إل بحاجة أو بذكر هللا أو من العلم وكره عطاء الكالم في 

وكان مجاهد يقرأ  ،كره عطاء الكالم في الطواف إل الشيء اليسيرالطواف إل الشيء اليسير و 
عليه القرآن في الطواف كان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف قال ابن بطال: كره جماعة 
قراءة القرآن في الطواف منهم عروة والحسن ومالك وقال يعني مالك ما ذاك من عمل الناس ثم 

تجدون من  ،قراءة القرآن في الطواف محدث :كثر منه وقال عطاءقال ل بأس به إذا أخفاه ول ي
لكن ل يؤذي الناس بهذا ل  ،الناس من بيده المصحف ويقرأ والقرآن ل شك أنه أفضل األذكار

في شرح المهذب يقول النووي: يكره لإلنسان الطائف األكل والشرب  ،يترتب على هذا أذية للناس
ا يعني نفترض أن واحد منهما ول بهما جميعا بطواف الل يبطل في الطواف وكراهة الشرب أخف و 

ووجد من يناوله التمر والماء يفطر ل  ،الطائف صائم صائم ثم بعد ذلك أذن وهو في المطاف
ل يكثر من األكل بحيث يستغرق الطواف كله أو جله  ،ر من األكلث، لكنه ل يكيؤخر الطواف

ول يبطل الطواف بواحد  ،فطر من تمر أو ماء أو نحوهمافي األكل ل يأخذ ما يقع به اسم ال
ل فمقتضى  ،امنهما ول بهما جميعا  قال الشافعي: روي عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف وا 

التشبيه بالصالة أنه ل يجوز ل األكل ول الشرب ألن األكل والشرب يبطالن الصالة فكذلك 
لصالة فالفروق كثيرة ولم ينص على في الحديث الطواف لكن هذا مما يتخلف فيه الطواف مع ا

إل على الكالم ويبقى ما عدا ذلك على التشبيه مثل الطهارة والستارة ستر العورة وما أشبه ذلك 
عند الجمهور وهي شرط لصحة الطواف  ةالطهارة من الحدث والخبث مطلوب ،مما يطلب للصالة

ر للطواف وقال خذوا عني مناسككم ولم يثبت ر للطواف تطه  تطه   -عليه الصالة والسالم-والنبي 
أنه طاف بغير طهارة وهذا ما يجعل الطهارة شرط لصحة الطواف  -عليه الصالة والسالم-عنه 
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ومنهم من يقول أنها سنة  ،الحنفية يرون وجوب الطهارة وأنها ت جبر بدم ،عند أكثر العلماء
عليه الصالة -ي األصل لفعله ومستحبة وعلى كل حال ل شك أن الطهارة إذا أمكنت فه

ولو وقع من إنسان أنه حصل منه شيء من ذلك ولم يتمكن من إعادة الطواف لطهارة  -والسالم
ولم يتمكن من الرجوع إلى البيت ل سيما إذا كان الطواف ركن لحج أو عمرة فالقول الثاني فيه 

ل فاألصل الشتراط  .مندوحة وا 
قال  عبيد بن عمير أن رجال   بنعميد  بنعن عبد هللا "قول: ثم في الحديث الثالث والعشرين: ي

يعني  "ما أراك تستلم إال هذين الركنين"أي عبد هللا بن عمر وهذا كنيته  "يا أبا عبد الرحمن
إن »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-إني سمعت رسول هللا  قال"الحجر األسود والركن اليماني 

أخرجه النسائي  "«ا فهو كعدل رقبةمن طاف سبع  »وسمعته يقول:  «مسحهما يحطان الخطايا
إن »" ،وأحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وصححه األلباني كما قال المؤلف

 «يحط»بالتثنية والضمير للركنين والعائد إلى المسح مقدر أي به وفي نسخة  "«مسحهما يحطان
أي جنسها أو المعهود  "«الخطيئة»"ألن الذي يحط هو المسح وليس الركنان  ؛باإلفراد وهو أظهر

منها وهو الصغائر ألن مسح الركنين من المكفرات كالصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان 
وأما الكبائر  ،والعمرة إلى العمرة مكفرات لكن الجمهور على أنها تكفر الصغائر صغائر الذنوب

م من يرى العموم تكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر لكن التقييد جاء ومنه ،فال بد لها من توبة
فهذا القيد جاء في بعض النصوص  «ما اجتنبت الكبائر» «ما لم تغش كبيرة»في نصوص كثيرة 

ا يعني سبعة أشواط أو سبعة أي أسبوعا  "«امن طاف سبع  »"وهو معتبر في بقيتها عند الجمهور 
يعني سبعة أيام يعني ل سبعة  «امن طاف سبعا »أيام متوالية طوفات وقال بعضهم أي سبعة 

ن كان اللفظ ا منها إل طاف به لكنه بعيد جدا أشواط بحيث ل يترك يوما  ا يعني فهم غريب وا 
أي مثل إعتاق رقبة مثل إعتاق رقبة في  "«كعدل رقبة»"أي الطواف  «فهو» ،يحتمله لكنه بعيد

الثواب والِعدل يجوز فيه فتح العين وكسرها وكون الشيء معادل لكذا ل يعني أنه في حكمه 
ألنه مثل عتق  ؛مطلقا بمعنى أن من لزمه عتق رقبة جاء يطوف أسبوع سبعة أشواط وقال يكفي

لقرآن يقول يكفيني أن أقرأ سورة رقبة نقول ما يكفي ل بد أن تعتق رقبة ومن نذر أن يقرأ ا
أن التشبيه ل يلزم منه  ..،ألن المشب ه ل يلزم ؛اإلخالص ثالثة مرات نقول ما يكفيك وهكذا

من طاف »هنا وهو مسألة اإلحصاء  ول بد من تقدير   ،مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه
  .على ما تقدم «ا يحصيهأسبوعا 

المطلق هنا يحمل على المقيد في الحديث الرابع والعشرين يقول في الحديث الحادي والعشرين ف
نزل الحجر »: -صلى هللا عليه وسلم-قال قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس "

قال "في الحديث السابق يمسح الركنين ل يمسح ول يستلم إل هذين الركنين  "«األسود من الجنة
ا هما وأيضا  "«إن مسحهما يحطان الخطايا»يقول  -عليه وسلمصلى هللا -إني سمعت الرسول 
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 شيئااعلى قواعد إبراهيم هما على قواعد إبراهيم وكان معاوية يمسح األركان األربعة ويقول ليس 
ألن النفقة  ؛ا لكن الركنان الشاميان ليسا على قواعد إبراهيم على ما سيأتيمن البيت مهجورا 

-عن ابن عباس "ل فاألصل أنه من البيت على ما سيأتي قصرت بقريش فأخرجوا الحجر وا  
نزل الحجر األسود من الجنة »: -صلى هللا عليه وسلم-قال قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما
نزل الحجر األسود من الجنة وهو أشد » "«ا من اللبن فسودته خطايا بني آدموهو أشد بياض  

أخرجه أحمد والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه  «ا من اللبن فسودته خطايا بني آدمبياضا 
وابن خزيمة وابن عدي والبيهقي والطبراني وصححه األلباني قال ابن حجر في فتح الباري أخرجه 
الترمذي وصححه وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط وجرير ممن سمع منه بعد 

بها يعني ل يصل إلى درجة الصحة  الختالط لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى 
نما غاية ما فيه أنه حديث حسن   "«ا من اللبننزل الحجر األسود من الجنة وهو أشد بياض  »"وا 
أي صارت ذنوب  "«فسودته خطايا بني آدم»"ا من اللبن بياضا  جملة حالية يعني حال نزوله أشد  
 ،هن يمسحونه والذين ل يمسحونا لسواده ويحتمل العموم الذيبني آدم الذين يمسحونه سببا 

هذا الحجر الذي كان أبيض ثم صار بعد ذلك  لسوادا فالخطايا من الشرك فما دونه صارت سببا 
يقول العلماء األظهر حمل الحديث على على  ،أسود واشتهر بهذه بهذا الوصف الحجر األسود

حقيقته يعني نزل حجر نزل من الجنة وش المانع؟ وكان لونه أبيض وحصل له ما حصل بسبب 
من  ول عقالا  قالوا واألظهر حمل الحديث على حقيقته إذ ل مانع نقالا  ،المخالفات وسيأتي نظيره

مل أن يراد به المبالغة في تعظيم شأن اح هذا الحديث يحتذلك وقال بعض الحنفية من الشر  
نظير ذلك نظير ما جاء في هذ  ،الحجر وتفضيع أمر الخطايا والذنوب وعلى هذا ل يكون حقيقة

أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا أذنب نكت فيه نكتة أخرى وهكذا حتى : الحديث
المطففين:  ((َراَن َعلَٰى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا يَْكِسبُونَ بَْل َكَّلا ))يسود القلب جميعه ويصير ممن قال هللا فيهم: 

٨١ . 
يقول ابن حجر  ،الحديث على حقيقته ل يوجد ما يمنع منه ل عقل ول نقل ل مانع من عمل

اعترض بعض الملحدين على هذا الحديث فقال كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه 
وذنوب العصاة ولم طاعات أهل التوحيد؟ يقول بعض الملحدين كيف سودته خطايا المشركين 

تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ يقول أجيب بما قاله ابن قتيبة لو شاء هللا ذلك لكان لو شاء هللا 
نما أجرى هللا العادة بأن السواد َيصبغ ول ينصبغ السواد يصبغ ول ينصبغ على  ذلك لكان وا 

وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له  ،العكس من البياض على العكس من البياض
بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد فتأثيرها في القلب أشد في 

قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس "الحديث الذي يليه الخامس والعشرين: 
ليأتين هذا  ،ر يوم القيامة وله عينان يبصر بهماليأتين هذا الحج»: -صلى هللا عليه وسلم-
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الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق يشهد 
ا عند أخرجه اإلمام أحمد وابن ماجه وصححه األلباني وهو أيضا  "«على من يستلمه بحق

لطيبي اإلتيان المجيء بسهولة اإلتيان قال ا "«ليأتين»"البيهقي والطبراني والدارمي وابن حبان 
يشهد على من يستلمه »"المجيء بسهولة والالم في جواب قسم محذوف تقديره وهللا ليأتين 

فاأليدي أما كونه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به فهذا ليس بمستبعد وله نظائر  "«بحق
جل  -وسائر األطراف تنطق وتشهد تتكلم والسموات واألرض قالتا أتينا طائعين وهذا في قدرة هللا 

يقول المناوي في فيض القدير كذا في نسخ  "«يشهد على من يستلمه بحق»"ليس بشيء  -وعال
يه في ثم رأيته بخط المصنف يعني السيوطي هكذا والذي وقفت عل :الكتاب يعني الجامع الصغير

كأنه  "«يشهد على من يستلمه بحق»"وعندنا  «يشهد لمن يستلمه بحق»أصول صحيحة قديمة 
يعني يتأكد من  رليحر يقول ف «فيه سقط يشهد لمن يستلمه بحق وعلى من استلمه بغير حق

وهي زيادة يقتضيها السياق لكن باعتباره نص نبوي ل يجوز ألحد أن يصححه  ،ثبوت هذه الزيادة
ل فهذه الزيادة يقتضيها السياق فليحرر يقول البيضاوي شبه خلق الحياة  ،إل بمستند ومعتمد وا 

ا ل نطق فيه بنشر الموتى وبعثها ولم امتناع فيه فإن األجسام والنطق فيه بعد أن كان جمادا 
الطيبي: يشهد للوجه األول شهادة ل ترد تصدير الكالم بالقسم وتأكيد الجواب  يقول ،متساوية

وفي عمدة القاري يقول: فيه جواز  ،بالنون لئال يظن خالف الظاهر لئال يظن خالف الظاهر
كالم الجمادات فيه جواز كالم الجمادات ومنه تسبيح الحصى وكالم الحجر ووجود اللسان 

نما هو والعينين للحجر األسود و  هذا يخلقه هللا تعالى فيه يوم القيامة أو هو موجود فيه قبل ذلك وا 
 ؟يعني هل العينان واللسان موجودة اآلن أو غير موجودة ،أمر خفي غامض يحتمل األمرين

تخلق يوم القيامة وقت الحاجة إلى الشهادة أو هي موجودة اآلن لكن ل يدركها من لم يرد هللا 
ليأتين »"اللفظ محتمل لكن قوله:  ؟يه قبل ذلك إنما هو أمر خفي غامضإدراكه أو هو موجود ف

والحال  "«وله عينان يبصر بهما»"والحال  «أن له عينان»والحال  "«هذا الحجر يوم القيامة
يعني وقت مجيئه يوم القيامة فالذي يظهر أن اللسان والعينان إنما يوجدان فيه  «أن له عينان»

  .يوم القيامة
-سأل رجل ابن عمر  :عن الزبير بن عربي يقول"في الحديث الذي يليه السادس والعشرين 

عن استالم  -رضي هللا عنهما-عن استالم الحجر سأل رجل ابن عمر  -رضي هللا عنهما
-يستلمه ويقبله فقال رأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-الحجر فقال رأيت رسول هللا 

ستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن ُزحمت أرأيت إن ُغلبت قال اجعل ي -صلى هللا عليه وسلم
سأل رجل هو الزبير  ،"يستلمه ويقبله -صلى هللا عليه وسلم-أرأيت باليمن رأيت رسول هللا 

الراوي كما في رواية الطيالسي أرأيت يعني أخبرني إن ز حمت أي ماذا أصنع إن ز حمت؟ أزاحم 
حمت؟ وز حمت بضم الزاي بغير إشباع يعني بغير واو زوحمت وفي أيا ما أصنع إن ز   ؟وال أترك
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يعني عليه فلم أستطع  "قال أرأيت إن زحمت أرأيت إن ُغلبت" ،بعض الروايات بها بالواو زوحمت
اجعل "الوصول إليه هل أستمر في المزاحمة وأدافع الناس ولو تأذيت ولو آذيت قال ابن عمر: 

قال أرأيت إن زحمت  مثالا ن يزاحم لكن لو قاله لبن عباس ألن ابن عمر كا ؛"أرأيت باليمن
أرأيت قال لك اتركه ل تزاحم ول تغالب لكن ابن عمر عرف عنه شدة التحري والحرص وكان 
يصيبه إرعاف من أنفه رعاف ثم بعد ذلك يتابع يغسله ويرجع ثانية ول شك أن هذا حرص من 

لكنه ليس له فيه إل أجر واحد أجر الجتهاد وأما أجر اإلصابة فمع  -رضي هللا عنه-ابن عمر 
يشعر بأن الرجل يماني وقال له ذلك ألنه فهم منه معارضة الحديث  "اجعل أرأيت باليمن"غيره 

بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره أنه إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي والظاهر أن ابن عمر 
في ترك الستالم يعني كما هي عادته يعني يفعله ول يعذر غيره وفي شرح  الم ير الزحام عذرا 

ابن بطال ل يختلف العلماء أن تقبيل الحجر في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه فإن لم 
فإن لم يفعل  ،ا ثم رفعها إلى فيه فإن لم يقدر قام بحذائه وكبريقدر عليه ووضع يده عليه مستلما 

وجب عليه فدية يعني ولم يكبر ولو لم يتكلم بكلمة قال المهلب وقول عمر لول فال أعلم أحدا أ
ا ألمر الجاهلية وما يقبلك ما قبلتك إنما قاله دفعا  -صلى هللا عليه وسلم-أني رأيت رسول هللا 

نما  ،ليست عبادة للحجر ة،الناس أن تقبيله للحجر ليس عباد كانوا يعبدونه من األحجار فأعلمَ  وا 
وأما الحجر فإنه حجر ل يضر  -عليه الصالة والسالم-باتباع رسوله  -جل  وعال-دة هلل هي عبا
  .ول ينفع

 ..عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده" ،في الحديث الذي يليه في السابع والعشرين
عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول هللا 

أخرجه مسلم واإلمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان قال النووي  "يفعله -صلى هللا عليه وسلم-
 فيه استحباب تقبيل اليد بعد استالح الحجر األسود إذا عجز عن تقبيل الحجر يقول هذا مذهبنا

قال  ،ومذهب الجمهور وقال القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة من التابعين فقهاء المدينة
القاسم بن محمد ل يستحب تقبيل اليد وبه قال مالك في رواية وفي عون المعبود صح عن النبي 

وهو ثالثة أنواع يعني حيال الحجر األسود صح فيه ثالثة أنواع تقبيله  -صلى هللا عليه وسلم-
إذا لم يستطع  ،يعني إذا لم يستطع التقبيل يستلمه ويقبل يده ،واستالمه وتقبيل اليد ،أعالها

على كل حال هذه مراتب إن استطاع التقبيل  ،استالمه يشير إليه بالمحجن ويقول وتقبيل المحجن
  .هو أعالها إن لم يستطع بالستالم فإن لم يستطع فباإلشارة سواء كانت بمحجن أو باليد

عن سويد بن غفلة قال "ثم بعد هذا في الحديث الذي يليه في الحديث الثامن والعشرين يقول 
أخرجه  "ابك حفي   -صلى هللا عليه وسلم-رأيت عمر قبل الحجر واستلمه وقال رأيت رسول هللا 

أنه كان ا جمعه أحفياء يعني ا به معتنيا ا يعني محتفيا مسلم والنسائي وأحمد والطبراني والبيهقي حفيا 
ن كان خطابا ا بشأنه بالتقبيل والمسح معتنيا  رأيت "فالمقصود إسماع الحاضرين  ،ا للحجروالكالم وا 
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يخاطب الحجر والمقصود إسماع من كان حاضر  "ابك حفي   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
حوله إسماع الحاضرين ليعلموا أن الغرض التباع ل تعظيم الحجر كما كان عليه عبدة األوثان 

وكالم عمر واضح  ،-عليه الصالة والسالم-فالمطلوب تعظيم أمر الرب واتباع سنة الرسول 
صلى -تنفع ولول أني رأيت رسول هللا وهللا إني ألعلم أنك حجر ل تضر ول  ،ومعروف ومشتهر

  .يقبلك ما قبلتك -هللا عليه وسلم
قالت كنت أحب أن أدخل  -رضي هللا عنها-عن عائشة "في الحديث التاسع والعشرين يقول 

كنت أحب أن أدخل البيت  -صلى هللا عليه وسلم-يعني كما فعل النبي  "البيت فأصلي فيه
صلي في »الحجر فقال:  يبيدي فأدخلن -هللا عليه وسلمصلى -فأخذ رسول هللا "فأصلي فيه 

الحجر إن أردت دخول البيت صلي في الحجر إن أدرت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت 
أخرجه أبو داود والترمذي وقال  "«ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت

بالكسر يا عائشة وفيها إثبات  «صلِ ي»ة حسن صحيح وأخرجه أيضا النسائي وأحمد وابن خزيم
اللهم صلي بالياء على محمد  ،ئاابت الياء ل تثبت الياء ويكتب خطالياء أما بالنسبة للمذكر فال تث

صل فإنك لم »وفي حديث المسيء  ،ألن األمر يبنى على ما يجزم به مضارعه ؛هذا خطأ
بدون ياء فيجزم األمر صلِ  بما يبنى األمر صل على ما يجزم به مضارعه والمضارع  «تصل

بكسر الحاء وسكون الجيم ما بين الركنين الشاميين عليه جدار  «في الِحجر»يجزم بحذف الياء 
قصير بينه وبين كل من الركنين فسحة يعني كالباب كالمدخل ويسمى الحطيم على ما ذكره جمع 

وقال بعضهم إن المراد بالحطيم ما بين الحجر األسود ومقام إبراهيم لكن األكثر  من أهل العلم
إن أردت  ،ألن جداره كالمحطوم القصير عن جدار الكعبة وهو منها ؛على أن الحجر هو الحطيم

حين  هاستقصرو "ا دخول البيت الكعبة فإنما هو قطعة أي جزء من البيت فإن قومك يعني قريشا 
لقلة النفقة لقلة النفقة ولول أن القوم حديثوا عهد بجاهلية بشرك  "رجوه من البيتبنوا الكعبة فأخ

على قواعد إبراهيم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح  هبناء -عليه الصالة والسالم-ألعاد النبي 
وعهد الخلفاء الراشدين على بناية قريش ثم بناه  -عليه الصالة والسالم-استمر في عهد النبي 

ثم هدمه الحجاج  ،-عليه الصالة والسالم-ابن الزبير على قواعد إبراهيم على ضوء أمنية النبي 
استقصروه حين بنوا " ،وخلفاؤه الراشدون  -عليه الصالة والسالم-وأعاد بناءه على ما تركه النبي 

قة وعلى هذا من لم يتيسر له دخول البيت فليصل فيه فإنه لقلة النف "فأخرجوه من البيت الكعبة
وجاء في روايات أخرى تدل على أن  ،قال ابن حجر ظاهره أن الحجر كله من البيت ،منه

نما منه خمسة أذرع وفي رواية ستة وفي رواية سبعة وحكم ابن حجر  الحجر كله من البيت وا 
ت كلها تجتمع على أنه فوق الستة ودون على رواية خمسة أذرع بأنها شاذة ثم قال الروايا

قال الرافعي والصحيح أنه ليس كله من البيت بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع  ،السبعة
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وعلى هذا من أراد أن يصلي في البيت ولم يتيسر له ذلك فإنه يصلي في الحجر  ،متصل بالبيت
  .فهو من البيت

د هللا قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل عن جعفر بن عب"في الحديث األخير الثالثين 
جعفر بن عبد هللا قال  ،"الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه

رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله 
بل وسجد عليه ثم قال رأيت رسول هللا وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب ق  " ،ويسجد عليه

هذا الحديث مسلسل باألفعال من هؤلء الِجل ة النبي  ،"فعل ذلك ففعلت -صلى هللا عليه وسلم-
 ..،وهكذا ،ابن عباس قبل وسجد ،ل وسجدعمر فعل ذلك قب  ، فعل ذلك -عليه الصالة والسالم-

ل إلى هذا الحد لكن هل من رواه عن مسلس ،تتابعوا على هذا الفعل ومثل هذا يقال له المسلسل
جعفر بن عبد هللا فعل ذلك؟ على كل حال المسلسالت معروف وضعها وأنها ل يصح منها إل 

ا ل يتم تتابعه إلى آخر الرواة كما هو معروف في والصحيح منها أيضا  ،النزر اليسير
يقول ابن المنذر  ،زارالحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم والبيهقي والب ،المسلسالت

جل  -السجود هلل  ،-جل  وعال-هلل  ؟أجمعوا على أن السجود على الحجر جائز السجود لمن
هل هو سجود هلل وجعل آدم كالقبلة لهذا السجود أو  ؟ل للحجر وماذا عن السجود آلدم -وعال

آلدم لكنه بأمر هللا ؟ النصوص تدل على أنه سجود آلدم -جل  وعال-هللا  ربأم ؟أنه سجود آلدم
قال النووي في شرح مسلم:  ،وما على من أمر إل أن يمتثل ما على من أمر إل أن يمتثل

يستحب تقبيل الحجر األسود في الطواف بعد استالمه يستحب تقبيل الحجر األسود في الطواف 
أن فيستحب  ،ا بأن يضع جبهته عليهوكذا يستحب السجود على الحجر أيضا  ،بعد استالمه

يستلمه ثم يقبله يستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه هذا مذهبنا ومذهب الجمهور 
 ،وحكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد قال وبه أقول

ينا فيه عن النبي   وانفرد مالك عن العلماء وانفرد اإلمام مالك عن -صلى هللا عليه وسلم-وقد رو 
واعترف القاضي عياض وهو من  ،العلماء فقال السجود عليه بدعة فقال السجود عليه بدعة

ومادام الحديث ثابت والعلماء اتفقوا على  ،المالكية بشذوذ مالك في هذه المسألة عن سائر العلماء
عة ا من باب سد الذريوكأن مالكا  ،عنهم بال مستند يعني بال مستند العمل به فال شك أن من شذ  

منع مثل هذا من باب سد الذريعة منع أن يسجد على الحجر وكأن الساجد يسجد له وهو في 
 . وهللا أعلم ،-إن شاء هللا تعالى-فال إشكال  ،عليه -جل  وعال-الحقيقة يسجد هلل 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.


